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Hjärntrötthet 

Hjärntrötthet kännetecknas av en energilöshet som är kraftigare än vanlig trötthet. Det kan 

uppstå som symtom efter skallskador, stroke, tumörer och andra sjukdomar som påverkar 

hjärnan. Hjärntrötthet är ofta ett dolt problem som inte syns för omgivningen. 

Vanliga symtom 

 Huvudvärk 

 Ljud- och ljuskänslighet 

 Koncentrationssvårigheter 

 Irritabilitet  

 Mental trötthet eller energilöshet 

 Minnesproblem 

 Stresskänslighet 

 Yrsel 

 Svårt att komma i gång 

 Sömnproblem 

Besvären kan variera under dygnet och även från dag till dag. Det kan leda till problem både på 

arbetet och privat. Symtomen gör att det kan vara ansträngande att delta i samtal, vara med på 

möten eller till och med träffa vänner. Arbetsterapeuten kan hjälpa dig med råd och hjälpmedel 

för att underlätta din vardag. Prata med din kontaktsjuksköterska och läkare och du har besvär.  

Råd vid hjärntrötthet 

 Hitta den tid på dagen då du har mest ork. Planera dina aktiviteter efter det. 

 Planera in tid för vila och återhämtning, och fördela dina aktiviteter. 

 Ta pauser regelbundet och ofta, innan du blir för trött. Vila hjärnan från all stimulans.  

 Använd almanacka eller dagbok för planering med struktur och översikt över dagen.  

 Arbeta i lugn takt, en sak åt gången. 

 Läs och använd skärm (dator, tv, mobil, läsplatta) endast korta stunder. 

 Använd hörselskydd eller öronproppar om du är känslig för ljud. 

 Använd solglasögon eller keps om du är känslig för ljus.  

 Daglig fysisk aktivitet, till exempel en kortare promenad i naturen, kan lindra tröttheten. 

 Prova mindfulnessövningar. 

 Våga be om hjälp av närstående med praktiska uppgifter. 

Att tänka på för närstående 

Dela upp era besök och kom bara några åt gången. I början kan det räcka med korta besök. 

Erbjud dig att hjälpa till med praktiska uppgifter för att avlasta personen med hjärntrötthet. 

 Läs mer på brainfatigue.se.  

 Läs mer på neuro.se. Sök på hjärntrötthet. 


